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Dražebník:  Dražební společnost MORAVA s.r.o. 

 se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01 

 IČ:  26 27 59 53 

č. koncese: ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský úřad 

ve Zlíně 

   zastoupena: Mgr. Pavlína Woodhams, jednatelka společnosti 

   bank. spojení: č.ú. 178404758/0300, ČSOB, a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 41371 

(dále jen „dražebník“) 

 

 

Navrhovatel:  ALFA insolvenční v.o.s. 

se sídlem:  Kostelní náměstí 233/1, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 

IČ:  079 70 692  

zastoupena: Ing. Monika Fabrinská, MBA, LL.M. 

insolvenční správce dlužníka 

Michal Tesař 

IČ:   712 51 120 

bytem:  Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice 

   (dále jen „navrhovatel“) 

 

 

1. Veřejná dražba dobrovolná elektronická (dále jen „dražba“) se měla konat dne 11. 8. 2022 

v 11:00 hod. 

2. Dražba měla být provedena elektronicky prostřednictvím dražebního systému na internetové 

adrese elektronicke-drazby.draspomorava.cz. 

 

 

1. Předmětem elektronické dražby měl být soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a 

příslušenství, ve vlastnictví dlužníka Tesař Michal, č.p. 57, 67171 Hostěradice. 
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Soubor věcí nemovitých měl být dražen pod názvem „Pozemky k.ú. Kadov, okres Znojmo“ a je 

tvořen těmito nemovitostmi: 

 

 
 

zapsán na LV č. 181 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Kadov, obec Kadov a okres Znojmo (dále jen 

„předmět dražby“). 

 

2. Navrhovatelem je ALFA insolvenční v.o.s., insolvenční správce dlužníka Michal Tesař, jako osoba 

oprávněná podat návrh na provedení veřejné dražby dobrovolné elektronické, neboť soubor věcí 

nemovitých, který je předmětem této dražby, byl zapsán do soupisu majetkové podstaty dlužníka 

v souladu s ust. § 217 a násl. Z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění 

(dále jen „insolvenční zákon“).  

 

3. Vyhláškou Krajského soudu v Brně ze dne 9. dubna 2020 č. j. KSBR 32 INS 8860/2020-A-2 bylo 

zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Michal Tesař, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice, IČO: 

712 51 120. 

 

4. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7. září 2020 č. j. KSBR 32 INS 8860/2020-A-12 byl zjištěn 

úpadek dlužníka Michal Tesař a insolvenčním správcem byla ustanovena společnost ALFA 

insolvenční v.o.s., IČ: 079 70 692. 

 

5. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2021 č.j. KSBR 32 INS 8860/2020-B-6 byl na 

majetek dlužníka Michal Tesař prohlášen konkurs. Konkurs je řešen formou nepatrného konkursu. 
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Dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, Vám 

sdělujeme, že dražebník od konání veřejné dobrovolné dražby elektronické vyhlášené dražební 

vyhláškou č. 1420-EDD/22 ze dne 27. 6. 2022 

upustil, 

a to v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) a c) zákona o veřejných dražbách, jelikož bylo upuštěno od dražby 

na základě Odstoupení od smlouvy o provedení dražby dne 9. 8. 2022 navrhovatelem. 

 

 

1. V souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona o veřejných dražbách vyrozumí písemně dražebník o 

upuštění od dražby a důvodech upuštění od dražby bez zbytečného odkladu osoby uvedené v § 20 

odst. 5 zákona o veřejných dražbách. 

2. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník, v souladu 

s ustanovením § 22 odst. 3 zákona o veřejných dražbách, i oznámení o upuštění od dražby. 

 

 

 

Ve Zlíně dne 10. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Mgr. Pavlína Woodhams 

jednatelka společnosti 

Dražební společnost MORAVA s.r.o. 
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